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Verkoopnieuws  
De eerste bouwactiviteiten in Groenewei zijn gestart op 
de zelfbouwkavels. Er zijn nog vrije kavels beschikbaar 
in Groenewei en dit voorjaar gaan een aantal nieuwbouw-
projecten in verkoop. Kijk voor het actuele aanbod op  
meerstad.eu. 

 
Werkzaamheden 
Actueel nieuws lees je op meerstad.eu/bewoners. 
 
Ook dit voorjaar wordt er hard gewerkt om Groenewei 
bouwrijp te maken, waarschijnlijk duurt dit nog tot de  
zomer. 

Tussen Klein Harkstede, Groenewei en langs de randen van 
Groenewei worden ongeveer 170 bomen geplant dit voorjaar. 
 
Dit voorjaar start de aanleg van het fietspad in Groenewei. Dit 
is onderdeel van de 1e fase van de toekomstige fietsroute. 

De voorbereidende werkzaamheden voor de ontsluitingsroute 
zijn inmiddels gestart. Lees meer op meerstad.eu/
voorbereidende-werkzaamheden-ontsluitingsroute.

 

Bereikbaarheid Bureau Meerstad
Deze periode vraagt om dringende aanpassingen. Daarom zijn 
ook wij genoodzaakt het verkoop- en informatiecentrum de 
komende periode te sluiten.  
We zijn telefonisch en per mail bereikbaar van ma t/m vrij 
tussen 08.30-17.00 uur.  
Voor bewoners is meldpunt van ma t/m vrij bereikbaar per 
meldpunt@meerstad.eu en per telefoon 06 34 95 07 81. 

  
  

    meerstad.eu

 
  
    Meer, Meerstad.

  
Beste bewoner, 

Ook wij zijn genoodzaakt onze deuren te sluiten in verband met het  
coronavirus. Waar kan zullen de werkzaamheden zoveel mogelijk en vanuit 
huis worden voortgezet. Een aantal evenementen komen te vervallen, 
zoals de fietstocht van 27 maart en de Meer-run op 15 mei. Houd voor de 
actuele berichtgeving de website en de Facebookpagina in de gaten. 

 

 

Activiteiten
Donderdag 5 maart ondertekenden initiatiefnemers, Bureau Meerstad en 

gemeente Groningen een intentieverklaring voor het onderzoeken van de 
mogelijkheid om een mountainbike skills park aan te leggen nabij P&R 
Meerstad. Lees meer op meerstad.eu/nieuws.
 
 
 Evenementen 
Een overzicht van alle evenementen vind je terug op meerstad.eu/
recreatie.

Wil jij helpen om de kinderen van Vlottendorp een onvergetelijke tijd 
te bezorgen? Wij zoeken vrijwilligers die ons in de eerste week van de 
zomervakantie willen helpen tijdens dit avontuurlijke evenement. We 
hebben hulp nodig bij allerlei taken, van het begeleiden van de kinderen 
tot op- en afbouw, catering of beveiliging. Meld je aan op meerstad.eu/
vlottendorp.


